
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 

USNESENÍ 
z 50. schůze Rady města Staré Město, 

konané dne 22.02.2021 v kanceláři starosty 
 
Rada města po projednání bodů programu: 
 

I. schválila 
 

  zápis ze 49. schůze rady města. 
  program 50. schůze rady města. 
 
1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 6028/30 orná půda o výměře 5.498 m2 

v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
 
1.2 záměr na převod majetku – směnu části pozemku p. č. 6068/93 orná půda, části 

pozemku p. č. 6068/94 orná půda, části pozemku p. č. 6068/122 orná půda a části 
pozemku p. č. 6068/123 orná půda o celkové výměře 168 m2 za část pozemku 
p. č. 6064/38 orná půda o výměře cca 168 m2 ve vlastnictví Města Staré Město, vše 
v lokalitě ulice Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

 
1.4 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Svatovítská, Mikulíková, kab. NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř NN (kabel NN 21 m, pilíř 1 
ks), na pozemku p. č. 4551/1 a 7336/3 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.5 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, U Baraňáku, Psotka, kabel NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabel NN (5 m), na pozemku p. č. 5180 v lokalitě u Baraňáku 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.6 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Východní, dob. st., Labit, úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN – 15 m, na pozemku p. č. 6068/178 
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.7 záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společností 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063 a Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník), na právo umístění stavby 
pod označením „SAP 11010-092120 název akce: FTTx9_Z_UHRA_Staré_Město_UR 
etapa 1“ na pozemcích p. č. 340/132, 340/131, 340/267, 340/266, 240/352, 240/357, 
1168/1, 4549/13, 4549/14, 4549/1, 4550/1, 4550/2, 6270, 4506/65, 4549/2, 203/4, 
196/3, 196/10, 340/134, 340/135, 340/124, 340/287 a 340/125  v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Města Staré Město, za účelem umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče. 

 
1.8 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným 

stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
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pro oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 
Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti povinného Město Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby „St. Město, Nová čtvrť, Malík, úpr. DS“ 
strpět umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – sloup, venkovní vedení 
NN (28 m), na pozemku p. č. 263/1 a 340/127 v lokalitě ul. Nová čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

 
1.9 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Staré Město, Staré Město, 

náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (vlastník pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČ 65993390 (stavebník) na právo provést 
stavbu „Most ev. č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti“ na části pozemku 
p. č. 4502/2 ostat. plocha a části pozemku p. č. 4502/51 ostat. plocha, dle přílohy.   

 
1.11 dokumentaci pro provádění stavby „ZŠ č. p. 1720 Staré Město, Stavební úpravy 

prostoru šaten a vybavení šaten šatními skříňkami“. 
 
1.12 projektovou dokumentaci „Parkoviště Alšova – U Sklépka, Staré Město“. 
 
1.13 uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálního a biologicky 

rozložitelného odpadu na území města Staré Město uzavřené se společností 
Odpady-Třídění-Recyklace a.s., předmětem dodatku je změna cen za svoz a likvidaci 
komunálního a biologicky rozložitelného odpadu a posun doby platnosti cen.  

 
1.14 uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu 

a zavedení čárových kódů na území města Staré Město uzavřené se společností 
Odpady-Třídění-Recyklace a.s., předmětem dodatku je změna cen za svoz a likvidaci 
tříděného odpadu a posun doby platnosti cen. 

 
1.15 uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi městem Staré Město 

a společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Průmyslová 1153, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 63483980, jejímž předmětem je přenesení některých povinností města 
ve věci poplatků za ukládání odpadů na skládku na společnost Odpady-Třídění-
Recyklace a.s. 

 
1.16 přílohu č. 1/2  ke Smlouvě o odběru obalových a dalších druhů odpadů a poskytování 

služeb uzavřené se společností Sběrné suroviny UH, s.r.o., předmětem přílohy je 
změna cen a změna limitů množství odevzdávaných odpadů občany města 
Starého Města na sběrném dvoře společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o. bezplatně. 

 
1.17 přílohy č. 1 a č. 3 Smlouvy o odběru odpadů uzavřené se společností KOVOSTEEL 

Recycling, s.r.o., předmětem příloh je změna cen, změna limitů množství 
odevzdávaných odpadů občany města Starého Města na sběrném dvoře společnosti 
KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. bezplatně a ceny za odpady odevzdávané 
Technickými službami Staré Město, p. o. společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. 

 
1.18 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v bytovém 

domě č. p. 521, ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu ***, na dobu neurčitou a nájemné ve výši 46,45 Kč/m² a měsíc. 

 
2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Stavební 

úpravy prostoru šaten ZŠ č. p. 1720, Staré Město. 
 



Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

3 
 
2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Učebny 

pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město, část č. 1: Nábytkové vybavení a část 
č. 2: Elektronika. 

 
2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení na akci Vzdělávací a volnočasové centrum, Staré Město – 
projektová dokumentace. 

 
5.1 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 20/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Základní 
škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567. 

 
5.2 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
 na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
 směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Mateřská 
 škola Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022532. 
 
5.3 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

 na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 

 směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Mateřská 

 škola Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022541. 

5.4 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

 na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 

 směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci 

 Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 

 IČ:75022559. 

5.5 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

 na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 

 směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Sportovní 

 a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824. 

5.6 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Středisko 
volného času Klubko Staré Město, U Školky 1409, Staré Město, IČ: 75833328. 

 
5.7 účetní závěrku za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 09487930. 

 
5.8 hospodaření příspěvkových organizací města:  

 Základní škola, Komenského 1720, Staré Město 
 Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město 
 Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město 
 Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město 
 Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město 
 Středisko volného času Klubko, U Školky 1409, Staré Město 
 Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město 
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 za rok 2020 včetně rozdělení dosažených zlepšených hospodářských výsledků 

do peněžních fondů příspěvkových organizací za rok 2020. 

 
II. doporučila zastupitelstvu města 

 
1.3 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4502/64 ostat. plocha o výměře 
 848 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
 společnosti ARAVER CZ, s.r.o., se sídlem Vlčnov č.p. 556, IČ 60713224, za cenu 
 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem umístění předváděcích vozidel 
 a rozšíření parkoviště pro zákazníky. 
 
1.10 schválit vrácení složené jistiny ve výši 30.000 Kč, která byla složena jako záloha 

kupní ceny v soutěži o stavební pozemek v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, na základě skutečností 
předložených odborem správy majetku, investic a ŽP.  

 
5.9 schválit Smlouvu o zápůjčce z FRB v celkové výši 45.000 Kč dle platných Pravidel 

pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených 

usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, bod 7) žadateli vlastnícímu nemovitost na území 

Starého Města: 

1. Smlouva o zápůjčce č. 481/2021, na částku  45.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 
3 roky. 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Huštěnovská 168 

 
 
 

III. požaduje 
 

1.2 předložit po společnosti Retail park Staré Město s.r.o., návrh studie dopravního řešení 
přístupu chodců do obchodní zóny (Mountfield Staré Město, Sportisimo, lékárna 
Dr. Max, Teta Drogerie atd.) z lokality ul. Luční čtvrť a z obchodní zóny Stop Shop.  

 
 
 

IV. souhlasí  
 
1.19 s výsadbou dřevin na pozemku p. č. 233/7, dle projektové dokumentace zpracované 
 Ing. Markétou Sprinzlovou, kterou provede SUMUS Plus z. s., se sídlem Alšova 1350, 
 686 03 Staré Město, IČ 01327534, a po dobu udržitelnosti projektu (nejméně 
 do 31.12.2031) umožní existenci vysazených dřevin na tomto pozemku a neučiní 
 žádné  rozhodnutí, které by vedlo k odstranění dřevin. 

 
 
 

V. určila 
 

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce 
Stavební úpravy prostoru šaten ZŠ č. p. 1720, Staré Město tyto dodavatele: KODRLA 
s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, 
STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ: 26302497, DIČ: 
CZ26302497, STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 25526863, DIČ: CZ25526863, Stav-Armo, spol. s r. o., Pod Cukrovarem 730, 686 
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03 Staré Město, IČ: 60711060, DIČ: CZ60711060, TRADIX REALIZACE s.r.o., 
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253.  

  
2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky akce Učebny 

pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město tyto dodavatele: 
  
 část č. 1: Nábytkové vybavení - KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, 
 IČ: 5526691, DIČ: CZ15526691, MK-Interiery s.r.o., Pod Kolibou 624, 331 51 
 Kaznějov, IČ: 04326695, DIČ: CZ04326695, INTERSTAVOS s.r.o., Otakarova 108, 
 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 48909785, DIČ: CZ48909785, Moderní škola s.r.o., 
 K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ: 28607376, DIČ: CZ28607376, ESO R-MARKET 
 spol. s r. o., Kostelní 461, 768 24 Hulín, IČ: 49966626, DIČ: CZ49966626, MULTIP 
 Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ:16627971, DIČ:CZ1662771  
  
 část č. 2: Elektronika - AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 
 00 Ostrava, IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 
 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375, Pobočka: 
 Vídeňská 189/102F, Brno - Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 48108375, 
 DIČ: CZ48108375, KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691, 
 DIČ: CZ15526691, NIO s.r.o., Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 
 Uherské Hradiště, IČ: 26977664, DIČ: CZ26977664, Popular computers s.r.o., 
 Mariánské náměstí 80, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27705609, DIČ: CZ27705609, 
 František Vrána, Za Dědinou 351, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 13082949, 
 DIČ: CZ6005050865. 
 
2.3 pro veřejnou zakázku na služby Vzdělávací a volnočasové centrum, Staré Město – 

projektová dokumentace zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzvat tyto 
dodavatele: GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 46994432, DIČ: CZ46994432, Ing. arch. Miroslav Baleja – ARSprojekt Zlín, 
I. Veselkové 466, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ: 12220426, DIČ: CZ58060700297, 
MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:  27697746, 
DIČ: CZ27697746, FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, 
IČ: 18188711, DIČ: CZ18188711, UPOSS, spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 
Luhačovice, IČ: 42340918, DIČ: CZ42340918. 

 
 

VI. vzala na vědomí 
 

3.1 informaci o omezení nebo přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci 
a srpnu 2021, v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
informaci, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 
se uskuteční v termínu 03.05.2021 dle § 34 odst. 2 školského zákona v mateřských 
školách Rastislavova, Komenského a Křesťanské mateřské školy ve Starém Městě. 

 
 

VII. uložila 
 
1. Odboru správy majetku, investic a ŽP  
1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 6028/30 orná půda o výměře 

5.498 m2 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.       T: ihned 
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1.2 zveřejnit záměr na převod majetku – směnu části pozemku p. č. 6068/93 orná půda, 

části pozemku p. č. 6068/94 orná půda, části pozemku p. č. 6068/122 orná půda 
a části pozemku p. č. 6068/123 orná půda o celkové výměře 168 m2 za část pozemku 
p. č. 6064/38 orná půda o výměře cca 168 m2 ve vlastnictví Města Staré Město, vše 
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.        T: ihned 

 
 
1.4 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Svatovítská, Mikulíková, kab. NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř NN (kabel NN 21 m, pilíř 1 
ks), na pozemku p. č. 4551/1 a 7336/3 v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.   T: ihned 

 
1.5 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, u Baraňáku, Psotka, kabel NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabel NN (5 m), na pozemku p. č. 5180 v lokalitě u Baraňáku 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.  

          T: ihned 
 
1.6 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 

se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Východní, dob. st., Labit, úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN – 15 m, na pozemku p. č. 6068/178 
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.       T: ihned 

 
1.7 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063 a Městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník), na právo 
umístění stavby pod označením „SAP 11010-092120 název akce: 
FTTx9_Z_UHRA_Staré_Město_UR etapa 1“ na pozemcích p. č. 340/132, 340/131, 
340/267, 340/266, 240/352, 240/357, 1168/1, 4549/13, 4549/14, 4549/1, 4550/1, 
4550/2, 6270, 4506/65, 4549/2, 203/4, 196/3, 196/10, 340/134, 340/135, 340/124, 
340/287 a 340/125  v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Města 
Staré Město, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě a rozvaděče, na úředních deskách.   T: ihned 

 
1.10 předkládat návrh kupní smlouvy při každém prodeji stavebních pozemků druhé straně 

již ve fázi zahájení výběrového řízení jako součást zadávací dokumentace. 
 
 
2. Finančnímu odboru 
 
1.13 zahrnout do rozpočtového opatření č. 2/2021 navýšení částky určené na svoz 

komunálních odpadů pro rok 2021 dle zápisu.    
1.14 zahrnout do dalšího rozpočtového opatření č. 2/2021 navýšení částky určené za svoz 

a likvidaci tříděného odpadu pro rok 2021 dle zápisu. 
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1.17 zahrnout do rozpočtového opatření č. 2/2021 navýšení částky určené za sběr a svoz 

ostatních odpadů pro rok 2021 dle zápisu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Kamil Psotka       Mgr. Martin Zábranský 
starosta        místostarosta 
 

 


